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سر مقالــه

ت
تقدری و شکر

مح نجم مستح
همانطوریکه اعضاء ترم ا ن ضر هستند فصول یک و دو فهرست بهاء چراغهای روشنایی ربقی پس از اتدیی اولیه ریاست امور نظام فنی ،اجرایی

عض نجم
گ
ن
یف
و پیمان کاران سازمان ربانهم و بودهج طی جلساتی توسط کارگروه مربوهط لکشتم از کارشناسان و نمایندگان و ا ن باز ری و رد های جدید هب سازمان
ربانهم و بودهج اعالم گردید و متعاقب آن فهرست بهاء فصول  3و 4و  5توسط کارگروه مربوهط طی جلسات متعدد زندیک هب  052نفر ساعت هک

بصورت جلسات مجازی ربگزار گردید مورد اصالح و بازنگری قرار گرفت و هب منظور اعمال رد فهرست بهاء سال  0422هب سازمان ربانهم و بودهج کشور
ارسال گردید( .مشاهده رد صفحات بعد)

مح
بدینوسیله ربخود الزم می دانیم از تالش بی ردیغ جناب آاقی مهندس ایمان شریفی( مدری ترم مهندس فروش شرکت مازی نور) هک با ااقتعد و ایمان
مح نجم
نجم
نم
ص
هب کاری هک رد نهایت منافع اعضاء ا ن رد آن دیده شده گروه را رهبری وده و حا ل آن رد سال  0422هب عینه اعضاء ترم ا ن مشاهده خواهند

نم
ود.
همچ
ً نف ه م س بج
ه
ن
ه
فص
ی
گ
ی
ک
ف
ه
ت
یف
م
گ
ب
ت
س
م
یک
ا
و ن از کار روه ر وهط هک گااه هب  02ر م ی ر ید ت م ری و کاری د ر ،تک تک رد های ول  0ات  5ر با ا فاده از جارب

مش
نم
ارزشمند خود ربرسی وده و تمام سعی و تالش خود را رب این قرار دادند هک صدای واحد داشته و فهرستی را فراهم نمایند هک اهدا ف ترک رد آن دیده شود.

نجم
مح
تش
و رد اینجا نیز از کلیه مدریان عامل شرکتهای ترم ،هیأت مدریه شرکتها و هیأت مدریه ا ن بوژیه جناب آاقی مهندس شریفی نیز هک با ریک
هم
مساعی ،فکری ،حسن اعتماد و دقت نظر رد راستای اعتالی صنعت نظرات و پیشنهاداهی اصالحی ارزشمند خود را اراهئ نمودند نهایت قدردانی را

دارد.

م معم
ص
امید است حا ل این تالش گروهی رد پاسدا ری و اصالح و ااقتنل ردیفهای فهرست بهاء نهایت دقت مکن ول شده باشد و رد نهایت
مح
مش
صدا قت و با ااقتعد هب اهدا ف ترک  ،انظر هب حرکتی بسیار مثبت و مفید ربای اعضاء ترم باشیم.

با احترام
مجید احمدي نیا
()2
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خالصه گزارش جلسات و مصوبات هیأت مديره انجمن از تاريخ  00/30/03لغايت 00/51/51

جلسات بصورت مجازي و از طريق اسکايپ برگزار گرديد.
 -1موضوع بازنگری و اصالح فصول یک تا پنج فهرست بهاء که در جلسات کارگروه مربوطه مورد بررسی
قرار گرفت و تایید گردید توسط جناب آقای شریفی مجددا بصورت خالصه گزارش مختصری به هیأت
مدیره دادند و متعاقب آن هیأت مدیره ضمن تشکر از مشارالیه و کارگروه مربوطه با توجه به بررسی جمیع
جهات ،فصول مربوطه را تصویب نموده و مقرر گردید طی صدور نامه ای کلیه مدارک و مستندات به سازمان
برنامه بودجه ارسال گردد.
 -2جناب آقای آزادی در خصوص متفاوت بودن قیمت المپهای تولیدی داخلی توضیحاتی را به هیأت مدیره
ارائه نمودند و پس از استماع نقطه نظرات سایراعضاء ،هیأت مدیره مقرر داشت که موضوع به انجمن المپ
سازان اطالع رسانی گردد و از این انجمن در خواست گردد که اقداماتشان در اینخصوص را به انجمن اطالع
رسانی نمایند و سپس مشارالیه در ادامه بحث جلسه قب لی تعرفه اجزاء و قطعات اظهار داشتند که اگر بنوعی این
تعرفه اصالح و یا تعرفه سایر حذف شود موجب جلوگیری از سوء استفاده از این تعرفه می شود و در خاتمه
مقرر گردید که موضوع در کارگروه مربوطه به بحث گذاشته شود.
 -3بدنبال ارسال نامه به وزارت صنعت ،معدن و تجارت در خصوص سوء استفاده برخی از وارد کنندگان از
تعرفه اجزاء و قطعات که بهترین مسیر برای ایشان شده و گاها چراغ را به دو یا چند جزء تفکیک می کنند و
در زیر زمین مونتاژ و بدون رعایت اصول ایمنی و استاندارد ،کاال را در اختیارمشتری می گذارند و پاسخ
دریافتی از وزارت صنا یع مبنی بر ارجاع آن به گمرک ،هیأت مدیره مقرر داشت که مجددا نامه ای از سوی
انجمن به این وزارتخانه ارسال و از نتیجه اقدامات گمرک این انجمن را مطلع نمایند .متعاقب آن گمرک ایران
پاسخ داده که رسیدگی به تعرفه کاال های وارداتی با توجه به نمونه ،نظرات آزمایشگاهای استاندارد و نیز
کاتالوگ و نقشه فنی کاال ها صورت می گیرد و رسیدگی به اینگونه در خواستها نیاز به مصادیق بد اظهاری و
ارسال مستندات می باشد لذا مقرر گردید موضوع در جلسات آتی به بحث گذاشته شود.
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 -4دبیر انجمن گزارش حضور خود در وزارت کار مبنی بر تعیین تکلیف برگزاری مجمع را به هیأت مدیره
ارائه نموده و اظهار داشتند که با مالقات با آقای فرهاد پور (از مدیران نظارت بر سازمان های کارگری و
کارفرمایی) ایشان اظهار نمودند که با توجه به شرایط کرونایی وزارت کار مصوباتی داشته و با اشاره به زمان
اتمام گواهینامه انجمن ،صادره از سوی وزارت کار که تاریخ آن  99/00/10می باشد اعالم نمودند که تا  6ماه
آینده مشکلی از لحاظ گواهینامه صادره فعلی وجود ندارد و مجاز به فعالیت می باشید و در شرایط مساعد
بودن از لحاظ کم رنگ شدن کرونا در خرداد  0411می توان مجمع را برگزارکنید .و درادامه هیأت مدیره
مقرر داشت در زمان معیین موضوع مجددا به جریان بیافتد.
 -5پیرو نامه رسیده به دفتر انجمن از سوی سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر نشست ویدئویی مالک شرکت
باک الیتینگ صربستان با سفیر کشورمان در صربستان مبنی بر ظرفیت های تولیدی این شرکت در تولید انواع
مختلف چراغهای روشنایی ابراز تمایل برای همکاری داشتند ،هیأت مدیره مقرر داشت که در پاسخ نامه ،به
سازمان توسعه تجارت ایران ذکر شود که اعضاء انجمن صنفی سازندگان چراغهای روشنایی برقی توانمندی
الزم برای تولید انواع چراغهای روشنایی را دارد و در این رابطه صادرات قابل توجهی نیز دارد و عدم تمایل به
همکاری و خرید از شرکت مذکور به سازمان اعالم گردد.
 -6بدنبال نامه دریافتی از انجمن حرفه ای روشنایی نورپردازی پیرامون برگزاری نمایشگاه تخصصی صنعت
روشنایی با مشارکت سه انجمن چراغهای روشنایی – المپ سازان و انجمن حرفه ای روشنایی و جلسه
اسکایپی  3انجمن در اینخصوص مقرر گردید که شورای سیاستگذاری در این رابطه از سه انجمن تشکیل و
نکات مثبت و منفی پیشنهاد مذکور به بحث گذاشته شود و سپس نسبت به اخذ مجوز مربوطه اقدام گردد.
 -7نظر به برگزاری جلسه مجازی در شرکت توانیر در خصوص بررسی پیش نویس دستورالعمل (( تعیین
الزامات معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های چراغ های  LEDمورد استفاده در معابر اصلی)) جناب آقای
مهندس میرفخرایی که بعنوان نماینده انجمن در این جلسه حضور داشتند گزارش مختصری از این جلسه به
هیأت مدیره ارائه نمودند.
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بازنگري فصول سوم الي پنجم فهرست بهاء ( ارسالي به سازمان برنامه و بودجه)
فصل سوم .چراغهای صنعتی
مقدمه
 -1تمام چراغهای این فصل باید طبق استانداردهای معتبر ملی مانند  ISIRIیا  INSOو یا بینالمللی همچون  ENEC ،IECو  ...ساخته و تولید
شده باشند.
 .2تمام چراغهای فلورسنت درج شده در این فصل همراه با باالست الکترونیکی میباشد.
 .3منظور از چراغهای  LEDبا ماژول یکپارچه در ردیفهای فهرستبها ،چراغهایی است که از ابتدا براساس ساختار  LEDطراحی شده و
دارای ماژل یکپارچه ( )Integratedبا بدنه میباشد.
 .4حداقل ضریب توان چراغ باید  0/9باشد.
 .5الزم است درایورها و باالستهای الکترونیك شامل حفاظتهای  Over Load Protection ،Short Circuit Protectionو

No Load

 Protectionبر اساس استانداردهای  IEC62384یا  INSO 16075و  IEC 61347-2-13یا  INSO 7644-2-13و  IEC 61347-2-3یا

ISIRI

 61347-2-3باشند.
 . 6در چراغهای LEDاوالً باید  THDکمتر از  25درصد باشد .ثانیاً فلیکر( )Flickerدرایور در این نوع چراغها باید کمتراز  10درصد باشد.
 .7حداقل طول عمر چراغهای  30 ،LEDهزار ساعت بوده و در صورت طول عمر بیشتر تا  50هزار ساعت و باالتر 10 ،درصد به بهای
ردیف مربوطه اضافه میشود .منظور از طول عمر ،افت شار نوری حداکثر تا  30درصد برای  90درصد چراغهای خریداری شده در زمان
تعیین شده ( )L70B10است.
 .8در چراغهای  ،LEDالزم است ماژول دارای استاندارد  IEC62717یا استانداردهای  INSO 11721و  INSO 21006باشد.
 9در در کلیه چراغ های  LEDاین فصل به ازای هر ده درصد افزایش شار نوری چراغ ،پنج درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه میگردد.
 .10در کلیه چراغ های  LEDاین فصل به ازای هر یك واحد افزایش بهره نوری چراغ ،یك درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه میگردد.
 .11به منظور سهولت دسترسی به ردیفهای مورد نیاز ،شماره و شرح مختصر گروههای این فصل در جدول زیر درج شده است.
جدول شماره و شرح مختصر گروهها
شرح مختصر گروه

شماره گروه

12

چراغ فلورسنت سقفی روکار با

14

چراغ  LEDبا طول  1.2متر یا  00سانتی متر با

10

چراغ صنعتی گرد یا چهارگوش

11

چراغ تونلی با حباب شیشهای و سبد محافظ

IP65

LED

()5
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302130

چراغ فلورسنت سقفی روکار ،با  ،IP65حباب پلیکربنات یا آکریلیک ،بدنه پلیکربنات و با دو عدد المپ فلورسنت  03وات T8

302130

چراغ فلورسنت سقفی روکار ،با  ،IP65حباب پلیکربنات یا آکریلیک ،بدنه پلیکربنات و با یک عدد المپ فلورسنت  03وات T8

302130

چراغ فلورسنت سقفی روکار ،با  ،IP65حباب پلیکربنات یا آکریلیک ،بدنه پلیکربنات و با دو عدد المپ فلورسنت 10وات T5

302123

چراغ فلورسنت سقفی روکار ،با  ،IP65حباب پلیکربنات یا آکریلیک ،بدنه پلیکربنات و با یک عدد المپ فلورسنت  10وات T5

302110

چراغ فلورسنت سقفی روکار ،با  ،IP65حباب شیشهاي ،بدنه استنلس استیل و با دو عدد المپ فلورسنت  03وات T8

302110

چراغ فلورسنت سقفی روکار ،با  ،IP65حباب شیشهاي ،بدنه استنلس استیل و با دو عدد المپ فلورسنت  10وات T5

302133

302123

302121

302120

302331

302330

302333

302331

ردیف جدید

302032

302031

چراغ  ،LEDبا  IP65با ماژول یكپارچه ( )Integratedو درایور مربوطه و طول حدود 2.1متر ،حباب پلیکربنات یا اکرولیک ،بدنه آلومینیومی اکسترود شده ،داراي
شار نوري حداقل  1333لومن و بهره حداقل  233لومن بر وات
چراغ  ،LEDبا  IP65با ماژول یكپارچه ( )Integratedو درایور مربوطه و طول حدود  33سانتیمتر ،حباب پلیکربنات یا اکرولیک ،بدنه آلومینیومی اکسترود شده،
داراي شار نوري حداقل  1333لومن و بهره حداقل  233لومن بر وات
چراغ  ،LEDبا  IP65با ماژول یكپارچه ( )Integratedو درایور مربوطه و طول حدود 2.1متر ،حباب پلیکربنات یا اکرولیک ،بدنه پلیکربنات ،داراي شار نوري
حداقل  1333لومن و بهره حداقل  233لومن بر وات
چراغ  ،LEDبا  IP65با ماژول یكپارچه ( )Integratedو درایور مربوطه و طول حدود 2.1متر ،حباب شیشهاي ،بدنه استنلس استیل ،داراي شار نوري حداقل 1333
لومن و بهره حداقل  233لومن بر وات
چراغ صنعتی گرد یا چهارگوش  LEDبا بدنه آلومینیومی ،IP65 ،با ماژول یكپارچه ( )Integratedو درایور مربوطه داراي شار نوري حداقل  23333لومن و بهره
حداقل  233لومن بر وات
چراغ صنعتی گرد یا چهارگوش  LEDبا بدنه آلومینیومی ،IP65 ،با ماژول یكپارچه ( )Integratedو درایور مربوطه داراي شار نوري حداقل  20333لومن و بهره
حداقل  233لومن بر وات
چراغ صنعتی گرد یا چهارگوش  LEDبا بدنه آلومینیومی ،IP65 ،با ماژول یكپارچه ( )Integratedو درایور مربوطه داراي شار نوري حداقل  23333لومن و بهره
حداقل  233لومن بر وات
چراغ صنعتی گرد یا چهارگوش  LEDبا بدنه آلومینیومی ،IP65 ،با ماژول یكپارچه ( )Integratedو درایور مربوطه داراي شار نوري حداقل  13333لومن و بهره
حداقل  233لومن بر وات
چراغ صنعتی گرد یا چهارگوش  LEDبا بدنه آلومینیومی ،IP65 ،با ماژول یكپارچه ( )Integratedو درایور مربوطه داراي شار نوري حداقل  11333لومن و بهره
حداقل  233لومن بر وات
چراغ (تونلی) گرد یا بیضی ،حداقل  ،IP54با حباب شیشهاي یا پلیکربنات مقاوم در مقابل اشعه ماوراي بنفش با بدنه و سبد محافظ آلومینیومی تحت فشار (دایكاست)،
المپ  LEDمناسب و یک عدد گلند
چراغ (تونلی) گرد یا بیضی ،حداقل  ،IP54با حباب شیشهاي یا پلی کربنات مقاوم در مقابل اشعه ماوراي بنفش با بدنه و سبد محافظ آلومینیومی تحت فشار (دایكاست)،
با ماژول یكپارچه ( )Integratedو درایور مربوطه ،داراي شارنوري  2033لومن و بهره نوري حداقل  03لومن بر وات و یک عدد گلند
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فصل چهارم .چراغهای فضای آزاد
مقدمه
 .1تمام چراغهای این فصل باید طبق استانداردهای معتبر ملی ایران مانند  ISIRIیا  INSOو یا بینالمللی همچون  ENEC ،IECEو...
ساخته و تولید شده باشند.
 .2تمام چراغهای خیابانی و معابر با المپ بخار سدیم درج شده در این فصل ،شامل باالست و جرقهزن و خازن با استاندارد مربوطه هستند و
هزینه تهیه و بکار بردن آنها ،جزو بهای واحد کار منظور شده است.
 .3چراغهای خیابانی و معابری  LEDالزم است دارای حداقل ( IP65با شیشه یا لنز) و چراغ های خیابانی و معابری با المپ  HIDدارای
حداقل  IP54برای محفظه اپتیکال و IP43برای محفظه الکتریکال باشند.
 .4قیمت کلیه چراغ های  LEDاین فصل بر اساس شرایط دمای محیطی در زمان روشن شدن چراغ حداکثر  53درجه سانتیگراد بوده و در
صورت وجود دمای محیطی باالتر در زمان روشن شدن چراغ قیمت با توافق کارفرما و فروشنده تعیین خواهد شد.
 .5در چراغ های خیابانی و معابری ،حداقل ولتاژ گذرای قابل تحمل  (surge protection) 4کیلوولت می باشد.
.6حداقل ضریب توان چراغ ها باید  0/9باشد.
 .7الزم است درایورها شامل حفاظت های  Over Load Protection ،Short Circuit Protectionو  No Load Protectionبر اساس
استانداردهای  IEC62384یا  INSO 16075و  IEC 61347-2-13یا  INSO 7644-2-13و  IEC 61347-2-3یا  ISIRI 61347-2-3باشند.
 .8در چراغ های  LEDاوالً باید  THDکمتر از  25درصد باشد .ثانیاً فلیکر ( )Flickerدرایور در این نوع چراغ ها باید کمتر از  10درصد باشد.
 .9الزم است درایورها شامل حفاظت های  Over Load Protection ،Short Circuit Protectionو  No Load Protectionبر اساس
استانداردهای  IEC62384یا  INSO 16075و  IEC 61347-2-13یا  INSO 7644-2-13و  IEC 61347-2-3یا  ISIRI 61347-2-3باشند.
 .10در چراغ های  LEDاوالً باید  THDکمتر از  25درصد باشد .ثانیاً فلیکر ( )Flickerدرایور در این نوع چراغ ها باید کمتر از  10درصد
باشد.
 .11حداقل طول عمر چراغ های  30 ،LEDهزار ساعت بوده و در صورت طول عمر بیشتر تا  50هزار ساعت و باالتر 10 ،درصد به بهای
ردیف مربوطه اضافه می شود .منظور از طول عمر ،افت شار نوری حداکثر تا  30درصد برای  90درصد چراغ های خریداری شده در زمان
تعیین شده ( )L70B10است.
 .12در چراغ های  ،LEDالزم است ماژول دارای استاندارد  IEC62717یا استانداردهای  INSO 11721و  INSO 21006باشد.
 .13برای چراغهای خیابانی و معابر ( LEDگروه  )12و پارکی ( LEDگروه  ،)14به ازای هر  10درصد افزایش شار نوری 5 ،درصد به بهای
ردیف مربوطه اضافه میگردد.
 .14برای چراغهای خیابانی و معابر ( LEDگروه  )12و پارکی ( LEDگروه  ،)14به ازای هر  2درصد افزایش بهره نوری 1 ،درصد به بهای
ردیف مربوطه اضافه میگردد.
 .15منظور از چراغهای  LEDبا ماژول یکپارچه در ردیفهای فهرستبها ،چراغهایی است که از ابتدا براساس ساختار  LEDطراحی شده و
دارای ماژول یکپارچه ( )Integratedبا بدنه میباشد.
 .16به منظور سهولت دسترسی به ردیفهای مورد نیاز ،شماره و شرح مختصر گروههای این فصل در جدول زیر درج شده است.
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جدول شماره و شرح مختصر گروهها
شماره گروه شرح مختصر گروه
11

چراغ خیابانی و معابر با بدنه و درب آلومینیومی دایکاست

11

چراغ خیابانی و معابر  LEDبدنه آلومینیوم دایکست

11

چراغ پارکی با حباب پلی کربنات یا اکریلیک

11

چراغ پارکی

LED

11

چراغ چمنی

LED

چراغ خیابانی و معابري  LEDبا بدنه آلومینیوم دايكست يا اكسترود ،ماژول يكپارچه و درايور مربوطه با شار نوري حداقل 1444لومن و بهره
400140
400141

نوري  044لومن بر وات
چراغ خیابانی و معابري  LEDبا بدنه آلومینیوم دايكست يا اكسترود ،ماژول يكپارچه و درايور مربوطه با شار نوري حداقل 0444لومن و بهره
نوري  044لومن بر وات

رديف

چراغ خیابانی و معابري  LEDبا بدنه آلومینیوم دايكست يا اكسترود ،ماژول يكپارچه و درايور مربوطه با شار نوري حداقل 0444لومن و بهره

جديد

نوري  044لومن بر وات

400140

400140

400140

400140

400140

400140

چراغ خیابانی و معابري  LEDبا بدنه آلومینیوم دايكست يا اكسترود ،ماژول يكپارچه و درايور مربوطه با شار نوري حداقل 0444لومن و بهره
نوري  044لومن بر وات
چراغ خیابانی و معابري  LEDبا بدنه آلومینیوم دايكست يا اكسترود ،ماژول يكپارچه و درايور مربوطه با شار نوري حداقل 0444لومن و بهره
نوري  044لومن بر وات
چراغ خیابانی و معابري  LEDبا بدنه آلومینیوم دايكست يا اكسترود ،ماژول يكپارچه و درايور مربوطه با شار نوري حداقل 04444لومن و بهره
نوري  044لومن بر وات
چراغ خیابانی و معابري  LEDبا بدنه آلومینیوم دايكست يا اكسترود ،ماژول يكپارچه و درايور مربوطه با شار نوري حداقل 00444لومن و بهره
نوري  044لومن بر وات
چراغ خیابانی و معابري  LEDبا بدنه آلومینیوم دايكست يا اكسترود ،ماژول يكپارچه و درايور مربوطه با شار نوري حداقل 00444لومن و بهره
نوري  044لومن بر وات
چراغ خیابانی و معابري  LEDبا بدنه آلومینیوم دايكست يا اكسترود ،ماژول يكپارچه و درايور مربوطه با شار نوري حداقل 14444لومن و بهره
نوري  044لومن بر وات

رديف

چراغ خیابانی و معابري  LEDبا بدنه آلومینیوم دايكست يا اكسترود ،ماژول يكپارچه و درايور مربوطه با شار نوري حداقل 10444لومن و بهره

جديد

نوري  044لومن بر وات
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رديف

چراغ خیابانی و معابري  LEDبا بدنه آلومینیوم دايكست يا اكسترود ،ماژول يكپارچه و درايور مربوطه با شار نوري حداقل 03333لومن و بهره

جديد

نوري  033لومن بر وات

310000

چراغ معابر با بدنه و درب آلومینیومی دايكست ،رفلكتور آبكاري شده ،با حباب شیشهاي سكوريت با يک عدد المپ  03وات بخار سديم

310031

چراغ خیابانی با بدنه و درب آلومینیومی دايكست و رفلكتور آبكاري شده ،با حباب شیشهاي سكوريت با يک عدد المپ  053وات بخار سديم

310035

چراغ خیابانی با بدنه و درب آلومینیومی دايكست و رفلكتور آبكاري شده ،با حباب شیشهاي سكوريت با يک عدد المپ  053وات بخار سديم

310030

چراغ خیابانی با بدنه و درب آلومینیومی دايكست و رفلكتور آبكاري شده ،با حباب شیشهاي سكوريت با يک عدد المپ  133وات بخار سديم

310000

چراغ پاركی با حباب پلی كربنات تزريقی نشكن مقاوم در مقابل اشعه ماوراي بنفش با المپ  ledو حداقل  0333لومن

310000

چراغ پاركی با حباب پلی كربنات تزريقی نشكن مقاوم در مقابل اشعه ماوراي بنفش با المپ  ledو حداقل  0533لومن

310005

چراغ پاركی با حباب پلی كربنات تزريقی نشكن مقاوم در مقابل اشعه ماوراي بنفش با المپ  ledو حداقل  0333لومن

310000

چراغ پاركی با حباب اكرلیک تزريقی نشكن مقاوم در مقابل اشعه ماوراي بنفش با المپ  ledو حداقل  0333لومن

310130

چراغ پاركی  LEDبا ماژول يكپارچه ( )integratedو درايور مربوطه با شار نوري حداقل  0533لومن و بهره نوري  03لومن بر وات

310130

چراغ پاركی  LEDبا ماژول يكپارچه ( )integratedو درايور مربوطه با شار نوري حداقل  0333لومن و بهره نوري  03لومن بر وات

310535

چراغ چمنی  LEDبا ماژول يكپارچه و درايور مربوطه ،حداقل  0533لومن و لومن بر وات 03

فصل پنجم .چراغهای مخصوص
مقدمه
 .1تمام چراغهای این فصل باید طبق استانداردهای معتبر ملی ايران مانند  ISIRIو INSOيا بینالمللی همچون  ENEC ،IECو ...ساخته و
تولید شده باشند.
..2منظور از چراغ  Maintainedدر چراغ های اضطراری نشان ،چراغی است كه بصورت دائم روشن است .یعنی در زمان وجود برق از خط
نرمال تغذیه شده و در زمان قطع برق از خط برق اضطراری یا باتری تغذیه می كند
..3منظور از چراغ  Non-Maintainedدر چراغ های اضطراری نشان ،چراغی است كه فقط در حالت اضطراری و قطع برق روشن میشود .یعنی
در زمان وجود برق این چراغ خاموش بوده و تنها در زمان قطع برق از خط برق اضطراری یا باتری تغذیه میكند
 . 4تمام چراغ های نورافكن با المپ بخار سدیم یا متال هاالید درج شده در این فصل ،شامل باالست و جرقه زن و خازن با استاندارد مربوطه
هستند و هزینه تهیه و بكار بردن آن ها ،جزو بهای واحد كار منظور شده است.
 .5قیمت كلیه چراغ های نورافكن  LEDاین فصل بر اساس شرایط دمای محیطی در زمان روشن شدن چراغ حداكثر  35درجه سانتیگراد بوده
و در صورت وجود دمای محیطی باالتر در زمان روشن شدن چراغ قیمت با توافق كارفرما و فروشنده تعیین خواهد شد.
 .6حداقل ضریب توان چراغ ها باید  0/9باشد.
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 .7الزم است درايورها شامل حفاظتهاي  Over Load Protection ،Short Circuit Protectionو  No Load Protectionبر
اساس استانداردهاي  IEC62384يا  INSO 16075و  IEC 61347-2-13يا  INSO 7644-2-13و  IEC 61347-2-3يا
 ISIRI 61347-2-3باشند
 .8در چراغ¬هاي  LEDاوالً بايد  THDكمتر از  52درصد باشد .ثانياً فليكر ( )Flickerدرايور در اين نوع چراغ¬ها بايد كمتر از  01درصد باشد.

 .9در چراغ هاي اتاق عمل و نگاتوسكوپ الزم است ،باالست الكترونيكي يا درايور چراغ ها داراي استاندارد تداخل الكترومغناطيسي ()EMI
باشند.
 .01حداقل طول عمر چراغ¬هاي  01 ،LEDهزار ساعت بوده و در صورت طول عمر بيشتر تا  21هزار ساعت و باالتر 01 ،درصد به بهاي
رديف مربوطه اضافه مي¬شود .منظور از طول عمر ،افت شار نوري حداكثر تا  01درصد براي  91درصد چراغ¬هاي خريداري شده در زمان
تعيين شده ( )01B71Lاست .00 .در چراغهاي  ،LEDالزم است ماژول داراي استاندارد  IEC62717يا استانداردهاي  INSO 11721و
 INSO 21006باشد.
 05چنانچه نورافكن هاي  0111و  5111وات از نوع غير متقارن باشند ،سه درصد به بهاي رديف مربوطه اضافه خواهد شد
 .00چنانچه نورافكن  0111وات (متقارن و غير متقارن) داراي المپ متال هااليد باشند ،سه درصد به بهاي رديف مربوطه اضافه خواهد شد.
 .01در كليه چراغ هاي  LEDاين فصل ،به ازاي هر  01درصد افزايش شار نوري 2 ،درصد به بهاي رديف مربوطه اضافه مي گردد.
 .02در كليه چراغ هاي  LEDاين فصل ،به ازاي هر  0درصد افزايش بهره نوري 0 ،درصد به بهاي رديف مربوطه اضافه مي گردد.
 .01منظور از چراغ هاي  LEDبا ماژول يكپارچه در رديف هاي فهرست بها ،چراغ هايي است كه از ابتدا بر اساس ساختار  LEDطراحي شده
و داراي ماژول يكپارچه ( )Integratedبا بدنه مي باشد.
 07به منظور سهولت دسترسي به رديفهاي مورد نياز ،شماره و شرح مختصر گروههاي اين فصل در جدول صفحه بعد درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروهها
شماره گروه

شرح مختصر گروه

50

چراغ آگاه كننده قرمز براي ساختمانهاي مرتفع

50

چراغ نشان()sign

52

چراغ اتاق عمل توكار

51

چراغ ويژه فيلم راديو لوژي (نگاتوسكوپ) ديواري روكار يا توكار

58

نورافكن با بدنه آلومينيومي

01

چراغ ضد انفجار

00

نورافكن خطي (وال واشر)

LED

()01
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چراغ اضطراري نشان( ،)Signروكار ،با بدنه فلزي يا پليكربنات و صفحه روي چراغ از ورق اكريلیک يا پليكربنات LED .با ماژول
503250

رديف جديد

503052

503053

رديف جديد

503350

503352

503350

503355

503255

503253

503252

503250

503253

يكپارچه و درايور مربوطه Maintained ،با باطري پشتیباني سه ساعته
چراغ اضطراري نشان( ،)Signروكار ،با بدنه فلزي يا پليكربنات و صفحه روي چراغ از ورق اكريلیک يا پليكربنات LED .با ماژول
يكپارچه و درايور مربوطه Non-Maintained ،با باطري پشتیباني سه ساعته
چراغ اتاق عمل توکار با بدنه فلزی و حباب از ورق آکريلیک شیری يا پريسماتیک مجهز به فريم آلومینیوم ،دارای  ،IP43و با دو عدد المپ
فلورسنت  23وات T8
چراغ اتاق عمل توکار با بدنه فلزی و حباب از ورق آکريلیک شیری يا پريسماتیک مجهز به فريم آلومینیوم ،دارای  ،IP43با دو عدد المپ
فلورسنت  32وات T5
چراغ اتاق عمل توکار با بدنه فلزی و حباب از ورق آکريلیک شیری يا پريسماتیک يا ورق پلي استايرن مجهز به فريم آلومینیوم LED ،با ماژول
يكپارچه و درايور مربوطه ،با شار نوری حداقل  2355لومن و بهره نوری حداقل  05لومن بر وات دارای IP43
چراغ ويژه فیلم راديولوژی (نگاتوسكوپ) ديواری روکار يا توکار با بدنه فلزی و حباب آکريلیک شیری با کلید قطع و وصل و نگهدارنده فیلمLED ،
با ماژول يكپارچه و درايور مربوطه ،از نوع يک خانه
چراغ ويژه فیلم راديولوژی (نگاتوسكوپ) ديواری روکار يا توکار با بدنه فلزی و حباب آکريلیک شیری با کلید قطع و وصل و نگهدارنده فیلمLED ،
با ماژول يكپارچه و درايور مربوطه ،از نوع دو خانه
چراغ ويژه فیلم راديولوژی (نگاتوسكوپ) ديواری روکار يا توکار با بدنه فلزی و حباب آکريلیک شیری با کلید قطع و وصل و نگهدارنده فیلمLED ،
با ماژول يكپارچه و درايور مربوطه ،از نوع سه خانه
چراغ ويژه فیلم راديولوژی (نگاتوسكوپ) ديواری روکار يا توکار با بدنه فلزی و حباب آکريلیک شیری با کلید قطع و وصل و نگهدارنده فیلمLED ،
با ماژول يكپارچه و درايور مربوطه ،از نوع چهار خانه
نور افكن با بدنه آلومینیوم دايكست شده ،رفلكتور آلومینیوم آنودايز شده ،شیشه سكوريت ،با يک عدد المپ  05وات بخار سديم و با درجه حفاظت
IP54
نور افكن با بدنه آلومینیوم دايكست شده ،رفلكتور آلومینیوم آنودايز شده ،شیشه سكوريت ،با يک عدد المپ 505وات بخار سديم يا متال و با درجه
حفاظت IP54
نور افكن با بدنه آلومینیوم دايكست شده ،رفلكتور آلومینیوم آنودايز شده ،شیشه سكوريت ،با يک عدد المپ 305وات بخار سديم يا متال و با درجه
حفاظت IP54
نور افكن با بدنه آلومینیوم دايكست شده ،رفلكتور آلومینیوم آنودايز شده ،شیشه سكوريت ،با يک عدد المپ  055وات بخار سديم يا متال و با درجه
حفاظت IP54
نور افكن با بدنه آلومینیوم اکسترود شده يا دايكست ،شیشه سكوريت ،با يک عدد المپ  5555وات بخار سديم و با درجه حفاظت IP65
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070805

نور افکن با بدنه آلومینیوم اکسترود شده يا دايکست ،شیشه سکوريت ،با يک عدد المپ  0000وات بخار سديم و با درجه حفاظت IP65

070808

شیدر فلزي براي نصب روي نورافکن هاي گروه  00به منظور جلوگیري از تابش مستقیم نور

رديف جديد

070805

070808

070800

070800

070800

070800

070800

رديف جديد

رديف جديد

نورافکن  LEDبا بدنه آلومینیوم دايکست يا اکسترود با ماژول يکپارچه و درايور مربوطه داراي شار نوري حداقل  0000لومن و بهره نوري 000
لومن بر وات و با درجه حفاظت IP65
نورافکن  LEDبا بدنه آلومینیوم دايکست يا اکسترود با ماژول يکپارچه و درايور مربوطه داراي شار نوري حداقل  0000لومن و بهره نوري 000
لومن بر وات و با درجه حفاظت IP65
نورافکن  LEDبا بدنه آلومینیوم دايکست يا اکسترود با ماژول يکپارچه و درايور مربوطه داراي شار نوري حداقل  0000لومن و بهره نوري 000
لومن بر وات و با درجه حفاظت IP65
نورافکن  LEDبا بدنه آلومینیوم دايکست يا اکسترود با ماژول يکپارچه و درايور مربوطه داراي شار نوري حداقل  5000لومن و بهره نوري 000
لومن بر وات و با درجه حفاظت IP65
نورافکن  LEDبا بدنه آلومینیوم دايکست يا اکسترود با ماژول يکپارچه و درايور مربوطه داراي شار نوري حداقل  00000لومن و بهره نوري 000
لومن بر وات و با درجه حفاظت IP65
نورافکن  LEDبا بدنه آلومینیوم دايکست يا اکسترود با ماژول يکپارچه و درايور مربوطه داراي شار نوري حداقل  00000لومن و بهره نوري 000
لومن بر وات و با درجه حفاظت IP65
نورافکن  LEDبا بدنه آلومینیوم دايکست يا اکسترود با ماژول يکپارچه و درايور مربوطه داراي شار نوري حداقل  00000لومن و بهره نوري 000
لومن بر وات و با درجه حفاظت IP65
نورافکن  LEDبا بدنه آلومینیوم دايکست يا اکسترود با ماژول يکپارچه و درايور مربوطه داراي شار نوري حداقل  00000لومن و بهره نوري 000
لومن بر وات و با درجه حفاظت IP65
نورافکن  LEDبا بدنه آلومینیوم دايکست يا اکسترود با ماژول يکپارچه و درايور مربوطه داراي شار نوري حداقل  07000لومن و بهره نوري 000
لومن بر وات و با درجه حفاظت IP65
نورافکن  LEDبا بدنه آلومینیوم دايکست يا اکسترود با ماژول يکپارچه و درايور مربوطه داراي شار نوري حداقل  00000لومن و بهره نوري 000
لومن بر وات و با درجه حفاظت IP65
چراغ فلورسنت ضد انفجار براي  Zone1با نوع حفاظت  ،EExedبا بدنه پلی استر تقويت شده ( )GRPيا استنلس استیل ،رفلکتور از نوع

070000

پلیکربنات يا ورق فلزي رنگ شده و حباب از نوع پلیکربنات شفاف مقاوم در مقابل اشعه ماوراي بنفش با سوئیچ حفاظتی ،با درجه حفاظت IP66
و با دو عدد المپ  08وات T8
چراغ فلورسنت ضد انفجار براي  Zone1با نوع حفاظت  ،EExedبا بدنه پلی استر تقويت شده ( )GRPيا استنلس استیل ،رفلکتور از نوع

070000

پلیکربنات يا ورق فلزي رنگ شده و حباب از نوع پلیکربنات شفاف مقاوم در مقابل اشعه ماوراي بنفش با سوئیچ حفاظتی ،با درجه حفاظت IP66
و با دو عدد المپ  00وات T8
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000004

000000

چراغ فلورسنت ضد انفجار برای  Zone1با نوع حفاظت  ،EExdبا بدنه آلومینیوم دایکست یا زاماک ،رفلکتور از نوع ورق فلزی رنگ شده و
حباب از نوع پلیکربنات شفاف مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش یا شیشه سکوریت ،با درجه حفاظت  IP65و با دو عدد المپ  81وات T8
چراغ فلورسنت ضد انفجار برای  Zone1با نوع حفاظت  ،EExdبا بدنه آلومینیوم دایکست یا زاماک ،رفلکتور از نوع ورق فلزی رنگ شده و
حباب از نوع پلیکربنات شفاف مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش یا شیشه سکوریت ،با درجه حفاظت  IP65و با دو عدد المپ  03وات T8
چراغ فلورسنت ضد انفجار برای  Zone2با نوع حفاظت  ،EExnAبا بدنه پلی استر تقویت شده ( )GRPیا استنلس استیل ،رفلکتور از نوع

000000

پلیکربنات یا ورق فلزی رنگ شده و حباب از نوع پلیکربنات شفاف مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش ،با درجه حفاظت  IP65و با دو عدد المپ
 81وات T8
چراغ فلورسنت ضد انفجار برای  Zone2با نوع حفاظت  ،EExnAبا بدنه پلی استر تقویت شده ( )GRPیا استنلس استیل ،رفلکتور از نوع

000001

پلیکربنات یا ورق فلزی رنگ شده و حباب از نوع پلیکربنات شفاف مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش ،با درجه حفاظت  IP65و با دو عدد المپ
 03وات T8
چراغ ضد انفجار  ledبا ماژول یکپارچه و درایور مربوطه دارای شارنوری حداقل  0000لومن و بهره نوری  00لومن بر وات ،برای  Zone1با

ردیف جدید

نوع حفاظت  ،EExdبا بدنه آلومینیوم دایکست یا زاماک ،دارای حباب از نوع پلیکربنات شفاف مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش یا شیشه
سکوریت ،با درجه حفاظت IP65
چراغ ضد انفجار  ledبا ماژول یکپارچه و درایور مربوطه دارای شارنوری حداقل  0000لومن و بهره نوری  00لومن بر وات ،برای  Zone2با

ردیف جدید

نوع حفاظت  ،EExdبا بدنه آلومینیوم دایکست یا زاماک ،دارای حباب از نوع پلیکربنات شفاف مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش یا شیشه
سکوریت ،با درجه حفاظت IP65

000803

000800

نورافکن خطی (وال واشر)  LEDبا ماژول یکپارچه ( )Integratedو درایور مربوطه به طول حدود  00تا  00سانتیمتر ،شار نوری حداقل 300
لومن و بهره نوری  00حداقل لومن بر وات با درجه حفاظت  IP65و دمای رنگ نور  0000درجه کلوین
نور افکن خطی (وال واشر)  LEDبا ماژول یکپارچه ( )Integratedو درایور مربوطه به طول حدود  40تا  00سانتیمتر ،شار نوری حداقل 8000
لومن و بهره نوری  00لومن بر وات با درجه حفاظت  IP65و دمای رنگ نور  0000درجه کلوین
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اخبار انجمن
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منابع نوري  LEDو صنعت روشنايي ( بخش هشتم )

با توجه به آنکه  LEDیک المان الکترونیکی است ،به راحتی میتواند توسط درایور و نرم افزار کنترل گردد .یکی از
قابلیتهای این نوع منابع نوری تنظیم رنگ یک چراغ  LEDبه عنوان مثال با ترکیب نور دیودهای قرمز ،آبی و سبز
است .نتیجه این امر نور رنگی یا نور سفید با دماهای رنگ متفاوت میباشد.

شکل  .1زمانیکه ترکیب رنگهای سه منبع نور در رئوس مثلث مورد استفاده قرار میگیرند،
کلیه رنگهای داخل مثلث قابل حصول میباشند.

عالوه بر ایجاد محیطی دلنشین ،نور قابل تنظیم میتواند با هدف ارتقاء سطح سالمت مورد استفاده قرار گیرد .همه
انسانها یک ساعت داخلی دارند که توسط نور روز کنترل میگردد.
عملکردها و کارایی افراد در طول شبانه روز متغیر است و این مقوله "ریتم شبانه روزی" نامیده میشود.
()61
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نور سرد و گرم ممکن است بر احساس شخص درخصوص بیداری یا خواب آلودگی تاثیر گذارد .بنابراین روشنایی
با دمای رنگ سرد گاهی در محیطهای اداری ،مدارس یا بیمارستانها زمانی که تمرکز نیاز است مورد استفاده قرار
میگیرد .دمای رنگ گرم زمانیکه نیاز به استراحت است مورد استفاده واقع میشود.

شکل  .2تغییر در سطوح نور و دمای رنگ در طی ساعات روز

شکل  .3منحتی سطح کارایی افراد در طی شبانه روز
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شکل  .4سلولهای  Ganglionچشم که به تازگی کشف شده اند ،شامل پروتئینی (  )Melanopsinحساس به نور آبی میباشند .این
پروتئین میزان هورمونهای خواب ( )Melatoninدر خون را کنترل میکند .نور آبی بیشتر سبب کاهش تولید  Melatoninشده و
باعث میگردد شخص مدت بیشتری بیدار بماند.

مرجع:
[1] Glamox Luxo Lighting. (2015, November 24). Ten Things you should know about LED [Online].
Available: www.glamox.com/upload/2013/09/20/gmo_singlepages.pdf
محمد جواد کالنی
صنایع روشنایی جهان نور
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است بکنی؟ از آن زمان تا کنون موقعیت را چند برابر
کرده ایم.

روايت کار آفرينان
جمالتي که شما را کار آفرين میکند

لري پیچ

((لری پیچ مدیر عامل شرکت آلفابت است هلدینگی
که گوگل در زیر مجموعه آن قرار دارد))
می خواهید به صورت خالصه بدانیدکه چطور می شود
دنیا را تغییر داد؟ همیشه روی چیزی کار کنید که
بیش از اندازه هیجان انگیز است بسیاری از شرکت ها
هستند که در بلند مدت به موفقیت نمی رسند آنها
اساسا کجای راه را اشتباه می روند؟ معموال از آینده
غافل می شوند من سعی دارم که روی آینده تمرکز
کنم .آینده قرار است چگونه باشد؟ چطور می توانیم
به آینده شکل بدهیم؟ و چطور می توانیم شرکت را
به گونه ای سازماندهی کنیم که به سمت آن آینده
پیش برود؟ اگر قرار بود که بزرگترین محرک ها در
کار پول باشد باید سالها قبل شرکت را می فروختیم و
االن روی ساحل لم می دادیم.

آما نیکواورتگا

(( آمانیکواورتگا مالک عمده سهام شرکت اینرنیکس
است بزرگترین خورده فروشی پوشاک دنیا))
موفقیت درکسب وکارتان بستگی به این دارد که ایده
ای ارائه دهید که تازه ترین کاالها و خدمات را به
قیمت پایین عرضه کنید ،برای این کار باید فرمولی
برای کاهش هزینه ها داشته باشید یعنی یک کسب و
کار کامل که در آن تولید ،توزیع و فروش به صورت
یکپارچه انجام شود وقتی که راهی را شروع کردید
دیگر نمی توانید در مسیر برای خودتان محدودیت
قایل شوید ،همیشه این مشتری است که باید
کسب و کار شما را مشخص کند .همیشه سعی کنید
مشتری را با آخرین مدل و تکنولوژی ،بهترین طراحی

جک ما

و خدمات رسانی بی رقیب اغوا کنید.

((جک ما مؤسس و رئیس شرکت علی بابا است
بزرگترین شرکت تجارت الکترونیک در چین))
به من می گویند جک دیوانه .به نظرم دیوانگی چیز
خوبی است ما دیوانه ایم و لی احمق نیستیم .به جوان
ها اعتماد کنید به خالقیت این نسل اعتماد کنید .آنها
می سازند و هر روز شکل خالقیت را تغییر می دهند.
تمام مشتریان هم شبیه هم هستند .چیزهای تازه می
خواهند .چیزهای ارزان می خواهند چیزهای تازه خوب
می خواهند چیزهای منحصر بفرد می خواهند .اگر
بتوانیم اینها را تولید کنیم همه به سمتتان می آیند.
باید از رقبایتان درس بگیرید اما هیچ وقت از آنها کپی
نکنید کپی کردن مرگ کسب و کار است من وقتی
خودم هستم می توانم خوشحال باشم و نتایج خوبی
می گیرم.

برنارد آرنو

((برنارد آرنو ثروتمند ترین مرد فرانسه است .رئیس
شرکت پوشاک و کاالی لوکس )) LVMH
من تمام مدت با خالقیت سر وکار دارم بخش جالب
کار برایم این است که این خالقیت را تبدیل به
واقعیت کسب و کار در سراسر جهان کنم برای توفیق
در این کار باید با نو آوران و طراحان در ارتباط باشید
و البته سعی کنید به اید هایشان زندگی ببخشید .من
آدم عجولی هستم اما خودم را کنترل می کنم به
نظرم در حوزه کار مهم ترین نکته این است که
موقعیت خودتان را در بلند مدت ارزیابی کنید و زیادی
عجول نباشید .وقتی مدیریت لوئی ویتون را در دست
گرفتم همه می گفتند این شرکت همین حاال هم
شرکت بزرگی است دیگر بیشتر از این چه کار قرار
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